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Kommentar till rapporten – “Miljöeffekter från garverier I syd” 
 
Nilsongroup anser att en viktig del i hållbarhetsarbetet är att vara transparent och 
öppen. Genom att lämna utrymme till externa intresse organisationer att verka fritt för 
att undersöka situationen i produktionskedjan kan vi få ytterligare en oberoende 
”ögonblicks bild” av förhållandet på våra fabriker.  
 
I detta specifika fall kan vi inte annat än beklaga den situation som visade sig 
existera på det garveri som är underleverantör för våra producenter. Det visar att vi 
har ett viktigt arbete framför oss att ta tag i. Vi väljer att inte enbart se det som 
beklämmande, utan som en möjlighet till förbättring och dessutom en möjlighet för 
oss att faktiskt påverka till denna förbättring. Nilsongroup känner en stor ödmjukhet 
inför den problematik som vi tampas med. 
 
När det gäller de uppenbara brister som visade sig på detta garveri så har vi redan 
nu inlett arbetet med att rätta till dem. Vi har i kontakt med tredjeparts oberoende 
konsult verifierat att arbetarna nu har säkerhetsutrustning som används samt att alla 
tillstånd faktiskt fanns på plats. Vattenreningsanläggning är under process och det är 
nu viktigt att vi fortsätter jobba långsiktigt för att åstadkomma detta. Långsiktighet är 
en otrolig viktig del för vårt arbete med våra  producenter, det är genom dialog och 
ömsesidig respekt som vi historiskt har åstadkommit mest. Mer om hur viktigt 
Nilsongroup anser att långsiktigt arbete är kan ni läsa om i vår hållbarhetsrapport 
som ni hittar på hemsidan www.nilsongroup.com. 
 
Men som SwedWatch beskriver, så är det möjligt att den bild de målar upp kan 
förekomma på fler garverier som producerar för skoindustrin. Därför har vi inlett 
arbetet med att kartlägga de garverier som levererar till våra slutproducenter.  
 
Den rapport som vi nu fått i vår hand hoppas vi inleder en viktig debatt i vår bransch 
samt för samhället i helhet. Vi tackar SwedWatch för det arbete dom lagt ner på  
att försöka beskriva det i dess helhet och hoppas och tror att vi med transparens 
faktiskt åstadkommer möjligheter till förbättring. 
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